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Prettige vakantie! 



 

       De zomervakantie is er, en dan staat 

ook binnen OKRA alles even op een iets 

lager pitje. Maar we vallen zeker niet 

helemaal stil. Bij jou in het trefpunt is er 

misschien nog wel een activiteit gepland 

in juli en augustus. En voor wie deze 

zomer in beweging wil blijven zijn de 

regionale sportactiviteiten die je 

hieronder terug kan vinden ideaal.  

  

Eind augustus zijn we er opnieuw met 

een hele lading nieuws en activiteiten 

voor september. 

  

Maar voor nu ... zonnige en gezellige 

vakantiemaanden toegewenst!  

  
 

   

Zomers wandelen  

 

     Dagwandeling maandag 5 

augustus 'Langs Meetjeslandse 

kreken'  

  

Start om 10.00 uur aan café Tramstatie, 

Bentillestraat 3, Sint-Laureins. Een 

wandeling van  +- 15 km. Inschrijven niet 

nodig. Deelname 1 euro. Breng je eigen 

picknick mee. 

  

Dagwandeling maandag 2 september 

Kalmthoutse heide 

  

Een landschap met zandduinen, droge en 

natte heide, vennen en bossen. De 

verplaatsing maken we per trein - 

afspraak om 09.15 uur aan Station Gent 

Sint-Pieters. Inschrijven is nodig: uiterlijk 

19 augustus via 09 269 32 15 of 

sport.mvl@okra.be 
 

   

Fietsen in het Meetjesland en regio Oudenaarde 

 

       

Meetjesland 

  

Fietslint regio Eeklo vrijdag 26 juli 

  

Start om 9.00 uur in PC Veldhoek 

Oostwinkel. Er volgen dan nog 4 

aansluitingspunten. De dag wordt afgesloten 

met een BBQ (op reservatie). 

  
 

  

Fietshappening zondag 11 augustus in en rond Oostwinkel 
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Route van 30 en 60 km met stops en versnaperingen.  

 

Dagfietstocht vrijdag 23 augustus Westdorpe-Zeeland 

  

Start om 10.00 uur aan de sporthal, Molenstraat 28, Kaprijke 

Deelname 1 euro. Lunchpakket meenemen. 

 

Voor meer info over de fietstochten in het Meetjesland en om in te schrijven kan je 

terecht bij Jozef Van Oost, 09 378 12 58 of vanoostjozef@gmail.com 

  

  

Oudenaarde 

 

  

Dagfietstocht maandag 8 juli vanuit trefpunt Petegem (Oudenaarde) 

 

Start om 10.00 uur in Rozenhof 126, Wortegem-Petegem. Inschrijven is nodig en 

kan bij Maurice Moerman, 055 31 01 49 of maurice.moerman@telenet.be 

  

Dagfietstocht maandag 5 augustus vanuit trefpunt Brakel 

  

Start om 10.00 uur aan sporthal De Rijdt, Jagerstraat 64, Brakel. Inschrijven is 

nodig en doe je bij Vic Beetens, 055 42 19 58, vic.beetens@skynet.be 

  

Dagfietstocht maandag 19 augustus vanuit trefpunt Schorisse 

  

Start om 10.00 uur aan zaal De Wante, Essestraat 1, Schorisse Inschrijven is nodig 

en kan bij Marc De Nil, 055 31 49 61 
   

  

Erfgoed in Sint-Amandsberg 

 

     Op 3 september 14u verkent OKRA 

Academie de Gentse deelgemeente Sint-

Amandsberg. Benieuwd naar de verhalen 

achter enkele markante figuren, de 

belangrijkste monumenten, verborgen groene 

oases en voormalige industriële sites? Dan is 

deze erfgoedwandeling echt iets voor jou. 

  

De eerste groep is al een tijdje volzet, maar 

voor de extra groep zijn er nog enkele 

plaatsen vrij. 
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Inschrijven doe je via academie.mvl@okra.be 

of via 09 269 32 17.  Prijs: 6 euro OKRA-

leden, 8 euro niet-leden 

  

Meer info over deze en andere uitstappen in 

de brochure. 
 

   

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be 

www.okra.be/regio/middenvlaanderen 
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